
    PALDIES PAR TO, KA ESMU DZĪVS! 

1991. gada janvāra barikādes iezīmēja lūzuma punktu Latvijas vēsturē, kļūstot par 

Latvijas valstiskuma un neatkarības nosargāšanas kulmināciju. 20.janvāris -  Barikāžu 

atceres diena. Vai esam aizdomājušies, ko šī diena nozīmē mums- Latvijas iedzīvotājiem?  

   Lai izprastu šo zīmīgo pasākumu Latvijas vēsturē, arī Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni 

iesaistījās barikāžu 25.gadskārtas pasākumos.Visas nedēļas garumā  vēstures un sociālo 

zinību mācību stundās bija iespēja klausīties skolotāju stāstījumā par šo notikumu, skatīties 

filmas , jautāt un pārdomāt- kāpēc tā notika? Vecāko klašu skolēniem , gatavojoties 

vēstures mācību stundām, bija dots uzdevums- intervēt kādu no sev pazīstamiem 

cilvēkiem, kurš ir piedalījies 1991.gada barikāžu dienās.  

     Otrdiena, 19.janvāris - tikšanās ar barikāžu dalībnieku Jāni Bergmani . Jānis dalījās savās 

atmiņās par Atmodas laika spilgtākajiem notikumiem, savas ģimenes un savu vienaudžu 

attieksmi un līdzdalību tajos. Interesanti bija klausīties salīdzinājumu par demokrātijas režīma 

iespējām mūslaikos ar tā laika- PSRS totalitārā režīma iespējām. Barikāžu laika dalībnieks 

gremdējas atmiņās arī par skolu, rosināja mūs jauniešus apzināties sava novada iespējas un 

aicināja uz labiem darbiem Likteņdārza veidošanā. 

     Trešdiena,  20. janvāris, plkst.8:00, skolēni traucas uz skolu, daudziem rokās malkas 

pagale. Kāpēc? Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde ir nolēmusi organizēt 

Barikāžu aizstāvju atceres ugunskura iedegšanu skolas iekšpagalmā. Visas dienas garumā 

pa skolas radio dzirdam aicinājumus,  uzsaukumus,  traģiskus faktus  par 1991. gada 

janvāra notikumiem Viļņā un Rīgā. Radiobalss stingra, nedaudz satraukta, bet dod 

mierinājumu un cerību- būs labi. Kādā brīdī mūs pārņem neizsakāmu sajūtu vilnis- bailes, 

uztraukums, neizpratne, kāds  no mums aizdomājas par tiem, drosmīgajiem vīriem un 

jauniešiem, kuri brauca un cēla šīs barikādes, lai aizsargātu savu valsti no OMON vienības, 

no lielā PSRS karaspēka.  Pusdienlaiks. Ģimnāzijā gan mazie, gan lielie skolēni raksta 

vēlējumus tiem, kuriem barikādes ir viņu izvēles laiks- kurā pusē nostāties. Skolēnu 

vēlējumos lasām vārdus   brīvība,drosme, varonība, dzīvība un bezbailība. Ir plkst. 12:00, 

skolas pagalmā tiek iedegts ugunskurs – atmiņu ugunskurs sāpēm, vienotībai un tiem, kuru 

vairs nav.  Apkārt tam  skolēni, skolotāji,  siltas tējas krūze rokās , skan  patriotiskas, 

latviešu tautai  tuvas  dziesmas. Deg piemiņas ugunskurs brīvības aizstāvjiem...  

22.janvāris – piektdiena. Skolas svinību zālē vienkopus pulcējas 1.-4.klašu skolēni, 

lai skatītos dokumentālos kadrus par 1991.gada janvāra notikumiem, lai uzdotu jautājumus 

par tik sarežģītajiem vēstures notikumiem. Zālē valda klusums, vien kāds no mazajiem 

notrauc asaru, kas rit pār vaigiem skatoties to dienu norisēs, bet kāds no sākumskolniekiem 

radis visdrošāko patvērumu šajā mirklī – ierausies pie savas klases audzinātājas klēpī... 



Savas izjūtas un pārdomas par barikādēm mūsu vismazākie pauda radošajos darbos, kas vēl 

visu nākamo nedēļu būs skatāmi skolā izveidotajā izstādē. 

Piemiņas ugunskuri sen jau izdeguši, vēlējumu lapiņas nonākušas barikāžu aizstāvju 

rokās un likušas arī viņiem – stiprajiem un drosmīgajiem notraukt asaru, lasot kāda no 

mūsu skolas mazākajiem skolēniem rakstīto : „Paldies, ka esmu dzīvs!”  

Ugunskuru  liesma, stāstīja par tautas izlēmību, par cenu, kāda atdodama par brīvību, par 

kopīgo spēku un vienotību. Tā stāsta  un jautā mums – ja vajadzētu iet uz barikādēm , 

sargāt Latvijas neatkarību arī šodien – ko darītu katrs no mums?   
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